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No vulgueu pagar més car un producte 
estranger quan podeu trobar-lo del país, 
reunint immillorables condicions per a 

l'agricultura 

Demaneu la nostra Agenda Agrícola 
per a 1925, que es enviada gratuïtament 

a tothom qui ho sol· licita 

PER A INFORMES I PREUS A LES AGÉNCIES I A 
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Carrer del Üi>nsulat, 1 (Gran Via. Laietana) BARCELONA 
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de gran ímportàncja 
l'aconseguíreu tots els 

colliters i viticultors 
adoptant les 

Premses 
contínues "MIBILLE" 
iiiiiiiiiiíiiiïiiiiiïiiiiiïiiiiiïiiiiiiiñiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiï són les més sòlides 

Unic Representant exclusiu a Espanya 

Bombes per al trasbals de vins, espremedores i 

premses a ròtula., premses hidràuliques ''Marmonier" 

Mangueres - Grifs - Records - Tubs -Acidimètrics 

Termòmetres - Pesamostos - Acid sulfurós - Metabi

sulfit - Bisulfit "Enol" - Fosfat i vergemost ''Enol" 

REMEIO CA1ALEG GRA1/S 

'Vicens Vila ·C.Io·sa 
Passeig de Gràcia, 88 - Barcelona 

Teléion 1338 G. - Direcció telegrafica: KEGEVILA 
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Ametllers ~'Desmai" 
Aquest arbre converteix les terres més 

· aspres i seques en vergers reproductius, 
fins al punt de superar en valor al deis mi-
llors terrenys ·destinats a cereals i cultius 
similars. On abunden els cultius d'arbustos 
les crisis són fàcilment evitables, més a pro- • 
fitades les terres i on més recursos troba la 
,població camperola. 

Els fruits òe les terres de secà, són els 
més indicats per a portar la major trans

rormació agrària i econòmica. Els I qui 
-compten amb alguns centenars d'aquests 

· arbres, poden dir que tenen assegurada sa 
subsistència. Les millores més positives de 
Ja pr0pietat rural -descansen en aquestes 
plantacions. Amb elles les terres ingrates 
poden donar les més segures i sanejades 
rendes, i els cabals invertits en aquesta 
classe d'arbres, aseguren els més positius 
interessos. 

Poden fixar-se els agricultors que aspi
ren augmentar els rendiments de ses terres 
en els beneficis i avantatges que aquells els 
ofereixen i els escassos cabals que tant per 
a sa instal·lació com per a sa conservació 
són necessaris. 

L'ametller Desmai mereix cada dia més 
particular predilecció per sa major resis
tència als freds i glaçades, el qual el fa reco
manable de manera especial en els llocs on 
les baixes temperatures són més de témer. 

PR E U S: Força extra, tres anys d'empelt, de 1 '50 a 2 metres d'al
tura i de 3 a 5 centímetres de circumferència, a 185 pessetes el100. 
De 2 anys: altura 1'50 a 2 metres, a 135 pessetes el 100. 
De 1 any: altura de 1 '00 a 1 '50 metres, a 100 pe_.ssetes el100. 

Planter d'ametllers per a la formació de vivers 
De 1 i 2 anys.- Sense empeltar, admirable desenrotllament.-Preus 
per correspondència. 

EL CULTIVADOR M -ODERN 
' Trafdlgar, 76 (junt a l'Arc del Triomf). Apartat 625 

Telèfon 1966 S. P. . . B A R CE LO N A :: 

Demanin-se Catàlegs d'Arbres fruiters, foreslals i granes per a sembra sele:thnades 



Pinso melassat sec per a tota mena 
de bestiar: Rendeix la major utilitat 
per a l'engreix i la producció de llet 

Es un excei·Ient complementari per al cas de treballs de fatiga 

L'Althein està exempt de tota generació patògena i és presentat 
com un segó. 

Composició promitjana i comparada 
Blat de Gar-

Althela Ordi Civada moro ro fa 

"lo · o¡. "lo "lo "lo 
Aigua. 3'56 14'- 12'40 12'70 13'-
Greixos . .. 0'59 2'30 5'20 4'70 0'50 
Cel·Julosa 9'85 4'90 11'20 2'30 9'10 
Matèries amilàcees . 65'39 66'10 57'80 68'60 69'97 
Matèries protèiques. 12'22 10'- 10'40 10'10 5'08 
(D'aquestes el 8152 Ofo és albúmiM pura) 

Cendres . 8'39 2'70 3'- 1'60 2'35 
(El o' 15 °/o d'aquestes cendres 
és àcid fosfòric assimilable) 100'00 100'00 100'00 100'00 100'00 

(Anàlisi de l'Institut d'Inspecció i Comprovació de Leipzig). 

L'Althein és, doncs, un producte de gran nutrició qué, barre
jat amb el pinso de grans, n'augmenta el rendiment. 

És interessant de remarcar que l'Althein conté ~n 10% menys 
d'aigua que les altres substàncies i això fa que sigui un 10 % 
més barat. ) 

Dosis p0r a barrejar per meitat amb els grans 
Quilos 

Cavalls grans (pesant de 650 a 800 quilos) 2'500 
» mitjans » » 500 a 650 » 2 
» petits » » 350 a 500 » 1 '500 

Bous d'engreix 2'500 
» de treball 2'500 

Vaques de llet . . 2 
Vedelles . ~ 0'250 a 1 '200 · 
Bens . . 0'075 a 0'250 
Moltons d'engreix . . . . . 0'075 a 0'300 
Porcs. (per 100 quilos de pes) 1' 

Per a donar-lo es reparteix amb els pinsos del dia, substituint 
una part de l'aliment ordinari per l'Althein corresponent. 

Es convenient d'humitejar-lo una mica abans de donar-lo per a que 
no sigui tant eixut. 

L'Althein és ensacat a 80 quilos. 

En dirir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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USINES SCHLCESING FRERES & C.0 -MARSELLA 
Casa fundada en 1846 Sncielat Anònima per aclions - Capita 1: 3.600,000 francs - Tres fàbriques: Marsellle, Septemes I Arles 

SOFRE GLORIA SCBLCESil\"G 
Sofre a combustió, sense goteig. Puresa garantida 95 o¡.. (C'nstirueix l'ensoframent ideal, 

pràctic i econòmic de fudres, llocois i per a tots ds usos enolò¡¡ics 

Tractament dels. vin <, ensofrat del most, etc 
Suprimeix amb gran avantatge les metxes ensofrades 

Per a Informes I fullats dirigir-se a 

J. O O R GE B R A Y, Vi a La i et a na, 12 BARCELONA 
Importador exclus1u I depositarl general par a Espanya 

J. Roiu Vhovar 
Muntaner, 53-- Tel. 2390 A. 
BARCELONA 

••• 
TUBERIES - MOTORS 

i ili HI 
" Inmtidd• l~d;,p,.,•bl• • i 
w l'Agricultura Ib 

Ramaderia 
i Higiene 

Demani's el fulletó «EL LISOL 
EN AGRICULTURA))que enviem 
gratis. 

Vallès Germans 
Masini, ?9 - Sans - Barcelona 

~~~~~~~~~$=$. 

Compañia anónima 
de Prodnctos 
Químic os 

Sulfat de ferro de 
classes especials 
per a l'agricultura 
Acids sulfúric, muriàtic, nítric i 
fluorídric. - Amoníac puríssim i 
comercial. Alums, Bisulfats de 
sosa Sulfat d'Alúmina, de sosa, 
de zenc, Mini de plom, Litargiri, 

Sulfur de ferro, etc. 

MO!C.AD.A, 23 
Barcelona 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Adobs, Insecticides, 
· ·S em en ts 
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EL Adob compost Truffaut és 
deu vegades més eficaç que · 

el fem i amb son empleu s'obtenen 
augments de collita fins del 50 °/0 • 

Els i~secticides Truffaut destruei-
xen tota classe d'inseates i criptò-

gams. 
Les -sements seleccionades per a 
hortalisses i plant€s farratgeres 
augmenten el rendiment de l'ag~i
cultor. Germinació assegurada, 

· de 90 a 95 per 100. 
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·AGRICULTURA 
REVISTA AGRiCOLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subsc~ipcló : Barcelona, any: PesseteR 9 -:- Fora: Pessetes 10 -:· Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0,50 

Direcció I Administració : Plaça de Catalunya, 17 (Llibreria Catalònia) : BARCELONA 

I 
SUM A R 1: Origen ae la raça marina, per M. R ossdt i Vil .à-Els sarmen ts com a farratge, p1r R . J.r:-us~ 

ter.-La floridura grisa. de rarm, per L. Ferrant.- L/evoi uci6 agrícol a del \ 'a ll és 1 per f. M. Riu .
Els vagons rt>frigerats, per Agr irola.- Comentaris.- Info rmaci ons comerci als: \ïns, per p· j. 

L lort¡ Olis, per Lisini A1uireu¡ Cereals, per L lu/f Marsa l¡ Fruits secs, per &trot Homs.-Noti
ciari.-Consultori 1 per R. S. 

Origen de la raça marinerà 

• H OM troba un bon nombre de fets en el domini de la Zootècnia 
que sense el concurs d'altres ciències no hi hauria manera 

d'explicar. Aquest és el cas de l'existència en les comarques del 
Gironès i la Selva, al N. E. de nostra terra, d'una població bovina 
pertanyent al tipus convexilini, de banyes de secçió elíptica i dis
posades en cercle, de pelatge ros amb extremitats clares. 

Aquesta població es troba voltada arreu per bòvids de perfil recte • 
(B. t. alpinus); és poc nombrosa i ocupa una àrea geogràfica res
tringida, raons que fan extraordinari el fet de què no hagi estat 
absorbida per la població bovina que l'envolta. 

¡• Aquests bòvids convexilinis i rossos formen la raça anomenada 
marine1:a o marinesca, ·nom que prové d'haver estat emprats els 
animals de referència, per cert. de talla considerable, per a treure 
les barques a la platja en tornar de la pesquera. 

Els ramaders de la contrada no tenen cap antecedent sobre l'ori
gen de la raça, que, malgrat els creuaments efectuats amb la raça 
de perfil recte i també de tant en tant amb la Schwytz i la Holan
desa, ofereix una aferrissad<t resistència a la desaparació. 

La raça marinera sembla un grup destacat de la raça garonesa,. 
¡ però, si és així, com és arribada a les comarques del Gironès i La 

Selva, i com ha deixat interposar entre ella i el seu nucli d'origen 
els bovins del tipus alpí? . 

Podria presentar-se la hipòt_esi de què fos una raça autòctona, 
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encara que la seva àrea geogràfica fos limitada. Tenim, sense anar 
lluny, l'exemple del cavall de la C-amarga, comarca d'extensió sem
blant a la del Gironès i Selva plegades. Però la raça cama:rguesa 
té les poblacions cavallines anàlogues molt llunyes del seu primitiu 
bressol, mentre _que la raça marinesca solament es tr:()ba separada 
de la garonesa per la. cadena dels Pireneus. 

En conseqüència, és prudent d'orientar les recerques suposant 
que la marinesca és originària de la raça garonesa, i establint al
hora les relacions que puguin haver tingut les poblacions huma
nes de Catalunya i d'Aquitània. 

La Catalunya litoral ha estat des de l'antigo_y. més remo~~ un 
dels camins dels pobles del Nord .d'Africa i del Sud d'Espanya 
cap a Europa i viceversa. La Prehistòria ens ensenya que el poble 
caprià, en l'època epipaleolítica, sortí del Nord d'Africa i arribà 
a establir-se fins al migdia de França, com ho demÒstren. els. ~esti~ 
gis que ha deixat del seu pas per les cavernes, que són extrema
ment concordants a les dues bandes del Pireneu. Després foren 
els ibers que, provinents també de l'Africa, s'establiren, en l'època 
neolítica, primer al Sud d'Espanya i després seguiren el litoral 
fins a Provença, desparramant-se per tot el migdia francès cap al 
segle VII a. J. C. 

Els caprians i els ibers, vinguts d'Africa 'i del Sud d'Espanya, 
països on les poblacions bovines són de perfil còncau (B. t. maurita-., 
nicus i . B. t. ibericus), talment com eren ja al«;shores a les èpo-
ques quarternària i neolítica, cosa que demostren les pintures ru
pestres tan abundants· a Andalusia i a la costa espanyola del Mè
diterrani, no podien pas lògicament dur amb ells un tipus de bòvid 
de perfil convexe. 

Els bòvids de la raça marinesca no han pogut versemblantment 
arribar del N. E. d'Espanya, per ta1 com les relacions prehistòri
que entre catàlans i bascos, quan la cultura megalítica, consistien 
en acostaments· consentits, però mai en trasllat de pobles. D'altra 
banda, sembla establert que no ha existit mai cap boví de banyes 
en cercle com les de la raça marinesca en el país basc-navarrès. 

Limitant, doncs, per Catalunya les procedències S. i N. 0., i no 
essent probable que aquest nucli racial ens vingués p-er l'Est, 
pel mar, ens resta sols com a probable la procedència septentrional, 
car en altres direccions no hi han emigracions de pobles assenya
lades. 

A principis de l'edat de ferro hi tragué una emigrac10 de Nord 
a Sud : la ·gran invasió cèltica que afectà també a Catalunya, en
carq, que; solqment en part. La civil~tzació . cèltica comença cap els 

I 
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900-Boo anys a. J. C., i en aquest moment Catalunya oferia dues 

civilitzacions diferents, característiques de dos pobles dissembla

bles. Una ocupava els territoris de la costa des dels Pireneus :fins 

als voltants de Barcelona i es troba representada per les seves 

necròpolis d'incineració, en les quals es retroba la ceràmica amb 

formes i ornamentació corresponents a la civilització hallstatica 

(edat del ferro) del Sud de França i d'una manera més llunyana 

als primers períodes de la mateixa època de l'Oest -d' Alemanya. 

El professor Bosch i Gimpera, comparant el material hallstàtic 

del Migdia de França amb el de Catalunya, troba un veritable pa

rallelisme, sobretot en les necròpolis més antigues : Saint-Roch, 

prop de Tolosa de Llenguadoc ; Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) ; 

Saint-Girons (Ariège) et Gami, prop de Luchon. 
El darrer període de la primera edat de ferro (6so-soo a. J. C.) 

és ben representat a Catahmya per mantes necròpolis (Pla de la 

Gibrella, Anglès, etc.). Un segle més tard, tenim encara una bella 

mostra de la civilització en qüestió amb la necròpolis de Perelada, 

en la qual liJ semblança del mobiliari sepulcral · (espases, fibules, 

ceràmica, etc.) amb el d' Averac-Prat és indubtable. El material 

de Perelada seria una prova d'una nova arribada dels celtes, els 

quals pertanyer:ien a la primera invasió cèltica del Migdia de Fran

ça, i que haurien restat isolats a l'interior de les zones pirenenques 

franceses, en trobar-se forçats a abandonar el seu país per la pres

sió exercida pels gals en la seva empenta cap el Sud de França. 

Els arqueè¡legs catalans han fixat els límits de les invasions 

cèltiques a Catalunya, i aquests límits són bo i els mateixos que 

els de l'àrea geogràfica de la raça marinesca. 
En altres indrets de Catalunya no habitats per 1a raça marines

ca, hom no ha trobat fins ara cap fogar de cultura cèltica. D'altra 

banda bo i totes les localitats franceses citades més amunt, avui 

dia estan encara ocupades pel tipus boví convexi1ini anomenat 
d'Aquitània. 

Les comarques del Gironès i La Selva han rebut, doncs, dues in

vasions cèltiques en el lapsus de cinc segles (9oo-8oo i 6so-soo). 

Hom no sap si durant aquest temps els celtes de Catalunya tin
gueren relacions amb els r.eltes del Migdia de França, però és 

cosa versemblable. Hom ignora així mateix quals foren les rela

cions que entre els celtes catalans i els d'Aquitània hi hagué des
prés de la segona expansió esmentada. 

Però, tal com tenim per ara la documentació arqueològica, sem

bla suficient per pensar que foren els celtes els introductors de la 
raça rossa de banyes rebatulles. 
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També podria haver-se donat el cas de què la raça fos impor
tada en l'edat mitjana per tal com els francs començaren la . con
questa de Catalunya l'any 785, arribant aquest mateix any a Gi
rona, uu dels centres de la raça marinera. L'any 8cn, Guillem, 
duc de Tolosa, prengué parL en l'expedició de Lluís, rei d' Aqui
tània, per la conquesta de Barcelona. 

Finalment, hom sap les estretes relacions de Catalunya amb el 
Migdia de França durant els reis de nissaga catalana, relacions 
que tingueren una llarga durada (xm-xv segles). 

Però amb tot i això tenim el dret de pensar que la raça mari
nesca fou introduïda pels celtes i que té el seu origen en la raça 
garonesa. Creiem posseir una prova ·material. En les excavacions 
d'Empúries hom ha descobert ' tres banyes, de les quals !!lues ·per
tanyents a animals joves, són de secció ellíptica i l'altra, d'animal 
adult, és de secció circular. Un dels primers ha estat trobat a 3m 30 
de fondària en un estrat correspo'nent al segle · rv a. J. C. ; l'altre 
de secció eJ.líptica, a 2m IO de fondària i corresponent al segle II 

a. J. C., i el darrer, de secció circuhr, a una profunditat · corres
ponent a l'època romana primitiva. 

Les dues; banyes de secció eJ.líptica, no poden, al nostre enten
dre, pertànyer sinó és a bovins convexilinis de pelatge clar' per
què a Catalunya els altres hòvids tenc:n les banyes de secció circu~ 
lar, com tot el bestiar francès' i espanyol rectilini, brevilini' i bru. 

No es coneixen relacions entre , el Migdia de França i Cataluya 
durant el temps de les colònies gregues i de la dominaeió roma
na. Les que tingueren lloc tn l'edat mitjana no semblen pas haver 
estat de caràcter comercial : foren principalment polítiques. En tot 
cas hom no assenyala almen_y s cap desplaçament de poblacions hu
manes acompanyades de bòvids. 

La formació de la raça marinesca no pot tampoc ésser moderna. 
A l'Escola Superior d'Agricultura, teníem un ' fragment de cap 
de bou pertanyent a aquest tipus, trobat a Vich, amb ceràmica 
del segle xv. 

En el segle dinou hi ha hagut durant forces anys importants 
entrades de bestiar de carn de Tolosa a Barcelona. Si per atzar. 
hagués estat introduït algun reproductor del tipus aquità a l'ha
bitat de la raça marinescà, ho hauria fet altra cosa que reforçar. 
els caràcters socials. 

De l'exposició que acabem de fer en podem treure com a· con
clussió : 

a) La raça marin(!sca és un grup iso~at de la raça garonesa ; 
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Si-voleu esta}viar temps i 
diners~ . us interessa c0nèi- · 

1 
· xet els 

U.LTIVADOft) "MODflh 
.• 

Detalls i catàlegs gratis 

El salvador de l'agríeu!· 
tura és el 

Sabó- P·yretbr~ . 
... ··~ CAUBE··T .. 

Destrueix ràpidament tots els paràsits 
És un ins,ecticida in
comparaBle, perquè 
a la par que gran 
tòxit per aJs insec
tes, és inofensiu per 
a l'home i animals 

domèstics ·-
Demanar mo~tfes i fullets èxplicatius, gratis: 

Antoni .Canbet s. A. 
Rlbas, 5 Correspondència: Apartat 522 

BARCELONA 

VICENS VI·LA · 
PASSEIG DE GRACIA, SS - BARCELON::A' 

Camp d'experiments i en-senyança· . 
watuita, de set a una, tots êls dies, 

'•. 

incllXs els diu
menges. Cam
brils, 34 i Ca
mi Sant Genís, 
2, parada Iran
via graonada 

Vallcarca. 

Bascula lD EA.L .. 
per al Camp (p.aten ta da) 

, adaptable per arreu ,i 
fàcilment transportable 

Demanen un falletó explicatiu 

Fàbrica de bascule·s 
i caixes per a cabals 

Carretera 
Coll Blanch, 31 
Teléfon 184 H. 

R. ROCH H. 

(HOSPirALET) 

BARCELONA 

•••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••· • • . .,~ : Obres de VINICULTURA en venda .a la : 
I . 

5 .LLIBRERIA OATALONIA 5 •• • • 17, Plaça de Catalunya, 17 • • • • • • FabFicación de Vinos Espumosos. pessetes 3 11 

: Fabricación de Vinos de Frutas >> 4'50 : 
• El Arte de Hacer Vino » 5 • • • • Licores y Vinos . » 6 • • • • etc., etc. , • 

< ············~····································· En dirigir~vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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MOTORS 

I 

per a oUs 
I benzina, 
de.Ia vasa 
GIIRR. 
KOIUIN 

~--------------~ L---------------~ 

Molins IDEAL 
per a pinsos. Molen i garbel.len 
a la vegada, civada, blat de 
moro, ordi, faves, garrofes, 

pa lla, etc., etc. 

BOMBES 
per a regar o per altre 

=~~t~~~ ús, amb rendiment d'aigua 
v 1 e s 1 fins a 180,000 litres per 

minut 

HUGO KATTWINKEL 
Magatzem de Maquinària i Oficines Tècniques 

BARCEl-ONA: MACRIC: 

VILADOMAT, 168 I 160 NÚI'IEZ DE BALBOA, 6 

Extracèió dels Olis de Brisa l 
El dissolvent ininflamahl(' · 

,_ TRI \IV AC KE R " 
proporciona olis d'alta classe, permetent 
de refinar-se ]J('I• a usos COJll("Slibles. Llur 
erupleu és molt econòmic pel seu escàs 

('OllSUm. 

Central de vendes per a Espanya i Portugal 

COJIALJIALA & GIJVEBREDA 

' Argüelles, 434 BARCELON~ 
En dirigir-vos a les cases anundadores citeu AGRICULTURA 
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b) La raça marinesca fou in~portada_ pèls celtes quan invaïren 
part de ·Catalunya; 

e) La raça mannesca no ha traspassat els lím~ts ocuP,_ats pels 

celtes. . M. ROSSELL I VILÀ 

Els sarments com a farratge 

E N tota i~dústria la utilització dels subproductes o productes 
secundaris representa de vegadès uu profit no despreciable. 

En la indústria vinícola aquest aprofitament és molt limitat i el 
vi ba de pagar totes ,les despeses de producció ajudat un xic i no 
9· .totes l~s comarques, per la brisa. 
·· Entre els _productes del cep que poden ésser utilitzats diversa
ment del qu~ es fa avui, cal comptar els sarments. 
E~ sabut que les fulle-s i els sarments acumulen grans quantitats 

de substàncies nutritives. 
Müntz obtingué per hectàrea de vinya a la regió de l'Hérault : 

Fulles tendres... 7.og8,oo quilos 
» seques .. .. 2.215,60 » 

Sarments frescos . .. 3·S88,oo » 

» secs. . . . . . . . r.s68,6o » 

El mateix autor. dóna la composició per cent de matèria seca 
continguda a:ls sarments i· a 1es fulles : 

SaTments Fu.lles 

Nitrogen... . . . . . . o,59 2,03 
Cendres . .. .. . .. . 2,92 r2,r4 
Anhídrid . fosfòric o,2r 0,32 
Oxid de calç .. . ~ r,59 4,35 
Oxid _ de potassa . o,83 o,88 

D'aquestes xifres eS' veu que els sarments i les fulles són rics 
en matèries útils, ·i això es pot veure encara millor en els anàlisis 
següents fets ·al laboratori de la Societat d'Agricultors · de França, 
referent~ als sarments : 

Aigua ............ . .. 
Mat. nitrogenades .. . 

» hidrocarbonades 
» grasses 

Cel-lulosa ...... 
. CeJ;~.dres . . . . .. 

78.oo 

o,sr 
s,oo 
1,46 

13,00 
12,28 
47,17 
2,00 

19,75 
5,79 

s8,68 

1,70 
r,86 
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Si es redueixen els s'arments frescos i ensitjats al grau d'humi
tat del fenc, el qual conté sols el 14 per roo d'aigua, trobem la se

güent composició : 
Mat. nitrogenades ... ... .. . 6,25 7,5 

» grasses .. . . .. · . ~ . 2,95 1,5 
» hidrocarbonades 33,03 52,5 

CeUulosa ... .. . ... .. . . .. 24,10 33,5 
Els anàlisis que acabem -de donar i aquesta comparacto demos

tren que els sarments po~en constituir un bon farratge, mentre 
generalment o s'enterren o es cremén sense gran profit. 

Per utilitzar els sarments com a farratge cal passar-los a reco
llir tot just. és acabada la verema, per utilitzar la humitat que ales
hores contenen encara junt amb les fulles i portar-los tot seguit 
a la màquina trituradora. De la ·trituradora els sarments passen 
a .l_es sitges, on es lposen ·en capes comprimint-los fortament. Un 
cop plena la sitja es tira a la superfície un xic de sal en la proporció 
de sis quilos per cada mil de sarments i es cubreix amb una capa 
de terra seca d' uns cinquanta centímetres de gruix, ço que repre
senta a-proxil'D:adament un pes d'uns r.2oo quilos .per metr~ qua
drat de .superfície. 

Els sarments entren així en ràpida· fermentació alcohòlica que 
els fa més digeribles i assimilables. Al cap de 40 ó de so dies la 
massa comença a refredar-se. Pot aleshores utilitzar-se tallant lles
ques verticals més o menys amples, ·és a dir proporcionades al 
número d'animals a alimentar, })er tal -com no es poden guardar 
gaire temçs a l'aire. -

Un metre cúl;>ic de sarments ensitjats pesa de 8so a 900 quilos, 
i en fer els càlculs cal tenir. present la pèrdua que sofreix la massa 
després dè 'l'ensitjat, que és d'un 7 per cent. 

Es veu, doncs, la forta quantitat de farratge qne· pot obtenir-se 
de la vinyà.· Quatre mil ceps poden donar de 6.ooo a ro.ooo quilos 
dc;: sarments i_ fulles, quantitat que yaria segons el clima, l'anyada, 
el terreny, el sistema de poda, etc. 
' . Aquest farratge pbt ésser donat sense perill a tots els animals. 

Segons R . Portate, s'han de donar deu quilos al dia per cap de 
bestiar, barrejant-lo amb tres quilos de fenc o polpa de remolatxa. 

Cancei i Ales recomanen la següent ració: 
.. Sarments triturats.. . .. . .. . 10 quilos 

Blat dé moro.. . . .. .. . .. . .. 7 D 

S~gó .. ~· : ·: _ .. . .. . .... .. . .. . 400· grams 
Vt de oà1xos ... . ·... .. . :.. 2 litres 

N o ·sabem el 'güst que ha dê tenir aquesta ració 1 no ens ~tr~vi-
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ríem pas a recomanar-la, però els autors asseguren el bon re
sultat. 

Altres autors aconselle1;1 racions que contenen melassa, polpa de 
remoratxa sucrera secada, turtó de cotó, etc. 

Els animals al començament refusen aquest aliment, però al cap 
d'alguns dies l'accepten i el mengen de gust. 

Com hem dit, els sarments poden ·donar-se a tota mena de bestiar, 
tant a l'engreix com de treball, _ i donen excel-lents resultats tant 
del punt de mira higiènic com econòmic. 

Les parts de farratge ensitjat que es malmeten, això és les capes 
a contacte de les parets o de la superfície, junt amb els residus 
de ·sarments secs que queden a la vinya, poden emprar-se com a 
jaç pel bestiar. 
· Els sarments triturats són millors que la palla, perquè absor
beixen els orins i per tant eviten la dispersió d'aquest líquid, el 
poder fertilitzant del qual és molt· elevat. . 

En conclusió, diem que la utilització dels sarments i de les fulles 
del cep com a farratge verd i dels sarments secs com a jaç ha 
d'ésser estesa per tal com permet de realitzar una notable econo
mia que s'ha de tenir- sempre pre~ent, j , més 1en aquests moments 
de cns1 vinícola. 

R. FUSTER 

Lq: floridura grisa del raïm 

D AMUNT les fulles joves dels ceps, a la base dels sarments ten
dres, als peduncle~ dels raïms, es desenrotlla a voltes una 

floridura, la Botrytis cinerea, que en condicions favorables pot 
causar dany's dè consideració. En aquests òrgans herbacis. però, 
les infeccions no solen ésser ni esteses, ni freqüents, car la flori
dura grisa es desenrotlla de preferència damunt els grans de raïm. 
En les anyades humides, en les vinyes baixes, els grans, entre 
là pell i la polpa, presenten uns :filaments micelíars·, constituïts 
per l'arrel de la :floridura, que s'allarguen i es ramifiquen i pro
dueixen a l'exterior uns filaments fructífers que recobreixen el gra 
amb una mena de vellut de co)or cendrós. 

No ens ocuparem ni del polimorfisme ni del cicle biològic del 
bolet, car ens interessa saber sols el seu comportam~t quan en
vaeix els gr·ans i les modificacions que indueix eh la composició 
del ' most. · ' 
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La Botrytis ataca tota mena de raïm i, es desenrotlla en els grans 
madurs i en els verds. Els raïms massa espessos, o amagats entre 
·e1 fullam. solen .ésser els més perjudicats, mentre es defensen mi
llor del bolet els exposats al sol i els. clars. En les ten::e::; fèrtils, 
humides, · fortament adobades amb fems, el bolet ca:usa més estralls. 
Els raïms ferits per la pedra, o atacats pel cuc, o pel míldiu, són 
sempre envaïts per la.' floridura , i es podreixen ràpidament . En 
aquests ca·sos, però, la Boiry tis ve seyW>re ·ac,ompanyada per altres 
:floridures, com el Pen"icilliurn g laucum, el P. crustaceurn, micro
bi$, etc-., que completen. la putrefacció i causen una disminució del 
·p:wducte .. · 
1 La Botrytis, però, resulta perjudiciàl, . encara que no determini 
la putrefacció completa, per tal com viu a expenses del sucre i 
<lek àcids+ la .disminució -d'aque,stes substànçies seria sensible en 
el most 'de raïms florits, si el most mateix .no es :concentrés per 
efecte de l'evaporació de l'aigua a través de la · pell desorganitzada. 

El paràsit absorbeix també matèries nitrogenades i sals mine
rals (fosfats, sulfats, . etc.) que utilitza especialment en la forma
ció de ·la seva llavor i destrúeix ràpidament les m~tèries aromà
tiques, el taní i la substància colorant. La p~rdua de taní és de ve-· 
gades molt forta. · 
: Segons Müntz, després d'una forta invasió de Botry~is els grans 

de la varietat Carignan contenien sol el 20' per cent de la quantitat 
riói-ínal é1~ tafú. -. - ·· , · 

A la pèrdua de taní cot{espon la ÍBsolubilització de la matèria 
colorant, i per això els raïms negres .norits donen un vi amb menys 
color. 

.. No menys perjudicial' és la Botrytis a causa ·de les subtàncies 
que introdu.eix .àl most · com a conseqüèneia .cie la seva activitdt. 

Es un fet demostr?t que l¡;¡. diastasa oxidant, a. la qual es deu 'la 
casse o enterboiiment dels vins, és un producte de· secreció. d~. la 
Botrytis : Aquesta acumula en el most la diastasa oxidant o enoxi
dasa, per .acció de la qual els vins p.rocedents de ra1ms més o menys 
floFits són molt sensibles a l'acció ·de l'aire i posats en recipients 
oberts s'enterboleixen ràpidament. La {loridura demés porta al most 
unes substà-ncies viscoses que ofusquen la transparència del vi i 
el fan meòys conservable. 

Segons Laborde, la c.it"p.sa, un altr¡;¡. diastasa segregada per la 
Bbtrytis,- ·aetu'a ·damunt el miceli d arrel d'aquesta i damunt. dels 
teix1-ts del ·gra, ·donant · origen de primer a una substància viscosa 
-insolubk en 1' aigua -de naturalesa C'eJ.lulÇ¡sicl1, semblant a la d~x
trina, i després a una substància dextriniforme, precipitable e~ part 

( 

(' 
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per l'alcohol i dpaç de sa{:ari:ficar-se per acció dels .~cidf5 . i Çl'~l

gun~s diastases. Aquestes substàncies viscoses molt Jleugt=.r~i?-~ .m¿an

tenen sospesos els baixos, no són arrossegad,es 'pels c)ari:fi~apts - ~ 

durant la filtració obstrueixen la massa porosa· filtrant. "·~· . 

Però la floridura grisa del raïm, .en condicions especials ·que ty-nen 

lloc en certes I oca 1 ita.ts verament sortoses, , pot.-.esdeven.ir útil. ' .. 

En els vinyats què cobreixen les ·serres de la ribera dreta del 

Rhin, des de Wallauf a Rudesheim i als- dels ·voltants de Sa:uterp._e~ 

a Fri:mça, qtian la tardor ·és eixuta i càlida; la Botry-tis damunt 

dels grans de les varietats Rieslíng, S emillon i :Sati:vignotn _es des~ 

enrotlla en una forma especial': er u nc li o. arrel forma··. dam, unt la 

péll. .una-·capa grisa i a sota s'estén en una xarxa espessa. Loca

litzada així la floridura i mal disposada per la fructificació, deter

mina una aiterati6 especial ' ·que· ·· hà e'sta:t· anom.enada"· pod-r.itlur.JL.: 

noble (pourrl:ture noble dels francesos i edelfiiule dels alemanys), 

els útils efe~tes ~e la qual en els raÏ?J-S d~l . Rhin i d~ S~nternes fo

ren magistralment ·estudiats p!7r' -Müller/t'hurgau. · 

Segons aquest autor, els teixits de la pell del gra, essent desor

ganitzats permeten una forta ev~poració, en virtut de la qual el 

suc es cçncentra :fins a un punt que queda reduït a la tercera o a 

la quarta parf del, que donen els grans sans Al mateix. temps, 

el bolet, per formar ·la seva atrel consumeix sucre . àcids, subs

tàncies nitrogenades i sals minerals, determinant en el most pro

fundes modificacíons, com ec; pot veurF en l'estat següent, que pro

porciona Müller ' Thurgau', pel raïm de la varietat Riesling; un 

quilo de raïm dóna, en grams : 

. Sucre ... . . . .' .. . .. . . . · I74.oa 3r9.00 

Acids . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. 8.90 · 9.90 

Nitrogen en combinai::i'Jns solubles o.86 o.6r 

Nitrogen èn · comb. insolubles . :. o.63 2.56 

Tenint en compte la concentrac·ó progressiva que el most sofreix 

en els~· grans . que estan subjectes a la putrefacció noble, es veu que .el 

bolet consumeix :____ relativ::n~ent- més àcids que S11cre, augmen

tant en favor d'aquest Ia relació sucrf-acidesa. Resultà, en efecte, · 

que· la Botrytis mentres utilitza :fins al 30 per too del sucr~ existent, 

consumeix més del 40 per cent dels kids. 

El most de raïms noblement putrefactes és pobre en compostos

nitrogenats ~olubles, const:mits per la floridura; éls ferments, per 

tant, no hi troben les millors condicious per llur nutrició, viuen 

malament i la fermentaci0 dura llarguíssirnament, deixant al v1 

una proporció elevada de sucre per hé que l'alcohol no arribi m 

al rs per cent. 
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La putrefacció noble no és un fenomen constant ::~ls vinyats de 
la Renània i de Sauternes, car no tots els anys es verifiquen les 
condicions atmosfèriques ·que són neressàries pel desenrotllamrnt 
del bolet. Quan la tardor és húmida la floridura envaeix tota la 
polpa, fructifica a l'exterior com hem dit i dóna la putrefacci(, 
corrent que disminueix la collita i la desmillora. 

La Botrytis existeix tam1Jé <.tl nostr~" país i produeix efectes sem
blants als esmentats per bé que no a tot arreu, ni en la mateixa 
proporció. Fem aquesta segona afirmació perquè a Itàlia s'ha ob
servat que en les· anyades de tardor eixuta, certes varietats millo
ren sensiblement per acció de la Botrytis. 

L. FERRANT 

.. 

L'evolució agrícola al Vallès 

1 

D ONAÑT una mirada al mapa agronòmic .o sigui el de la distri-
buCió' de· les- diferents espècies, ú.tils que --formen la fauna i 

florà agrícoles, s'observa a primer-a vista que cada espècie creix 
i prospera · amb preferènci;:t en uns i-ndret~ determinats que s'h~n 
·vingut a anomenar l'àrea o zona pròpies d'aquella: planta o animal. 

Aquesta observació portà ja fa temps els moderns patriarques 
de la ciència agrícola a la distribució d'Europa en zones de éondi
cions · climatològiques definides. La més ·coneguda fou la classifi
cació de Gasparín·, que distingeix · ei nc regions anomenades per la 
respectíva producció típica: regió de l'olivera, de la vinya, dels 
cereals, dels prats i dels boscos. 

Posats a observar una per una les diferents produccions; velll'em 
per cas, que les millors races bovines lleteres habiten com a mitjà 
propi en les riberes humides del mar Nord, o veïnes dels llacs 
i neus· perpètues ; que les cabres lleteres s(m riberenques de la Me
diterrània ; que la vinya i la taronja ·són produccions meridionals 
o mediterrànies ; que la fusta i les pastures naturals són més propis 
del Nord ; que ·els cereals el mateix són indicats al planell central 
ibèric que als països bàltics ; que Jes bananes són de l'Equador o 
de Canàries. 

Cada espècie útil, doncs, considerada solament respecte al clima 
terreny; .té una zona en el mapa agronòmic on hi vegeta .òptima-
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ment, porció que segurament contindrà la seva àrea d'origen. En 
aquesta zona és on dóna amb menys esforç el màx-im rendiment. 
agrícola. Gradualment va seguint una altra zona on hi vegeta amb 
desavantatge, en ella va minvant aque11 rendiment, i en la lluita 
desequilibrada de l'espècie, amb les- condicions de clima, aquella va 
essent vençuda i degenera. Més lluny ja desapareix tot rendiment 
i :fins la vida possible per l'espècie que · es considera. La zona p~ò
pia i òptima serà més o menys extensa, segons .siguin menys o 
més concretes les exigències de mitjà de cada espècie. 

Tot això, repetim·, atenent tant sols a les condicions de clima, 
terreny, alçària, proximitat del mar, etc., etc., totes aquelles con
dicions naturals que han determinat els diferents mitjans, dintre 
dels qnals han vingut desenrotllant-se les espècies correlatives en 

perfecte equilibri. 
· Si sols aquestes condicions haguessin d'atendre els agricultors, 

o en altres paraules, si el rendiment agrícola coincidís sempre amb 
el rendiment econòmic, crearíem una agricultura mera.vellosa, 
anant a l'especialització per zones o comarques naturals, amb un 
profit conS!iderablement major en 1 'economia universal. 

Per això no és ni pot ésser. Hi ha un factor que en detertrlinats 
casòs influeix· més que aquelles condicions naturals, i aquest fac
tor és l'home. · Els estats; les fronteres, le5 guerres, els convenis i 
les lluites econòmiques, les comunicacions i centres de cónsum, tot 
lo humà,· en fi, form:a aquest nóu factor poderós que a diferència 
de Ja terra i el clima té quelcóm de viu, co"ntingent i variable a 
través del temps i origina el 'que . s'anomenen les condicions econò
miques ' dintre les que es mou là. producció. 

Les condicions econòiiriqueS' nò podràn mai modificar foñdament 
les grans ratllés de la distribució geogràfica · de les produccíons, 
J.1erò sí que en el ·d·etàll i en· ·casos particulars alteren la distribució 
natural dels conreus, eixan:iplant o estrenyent les àrees de 'Produc
ció, i sostenint en · cens· 1loès uns per · altres, els conreus, prescin
dint· i:le ' vegades, 'sï aquests hi . són més o menys fàvorables agríco
la'ment. · · 

·1 aefualment, . les lluites econòmiques són a l'ordre dél dia, i les 
condicions econòmiqües de · la producció accentuen llur importàn
cia sóbre les altres, i ban de merèixer absoluta consideració, per 
tot .aquell -estat, empresa, individu- -que - desitgi lliurar-se del 
fracàs. 

~-No és que l'agricultura d'una comarca s'aixequi i es mogui sem
pre automàticament, segons les condicions econòmiques. Això en 
rigor és impossible, perquè, no en tot moment té el productor i 

). 
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menys el pagès, el coneixement del procedir més econòmic, i tam
poc coneixent-lo tenen la diligència de posar-lo a la pràctica per 
la tremenda força dels hàbits ; i en altres casos tampoc podrien 
fer-ho de seguida per la manca de tècnica o tradició quan les con
dicions econòmiques imposen un nou proce?iment o una nova pro
ducció. 

A més en agricultura no passa com en la·. indústria. En aque-!)ta, 
el director de_l'explotació d'ordinari té una ratlla de conducta- po<:: 
flexible, i d'ella no pot fàcilment apartar-se'n sï no vol comprome
tre l'èxit del uegoci. En agricultura, després del procedir més eco
nòmic, que sol ésser el dels agricultors més llestos i .ptogressius, 
segueix una diversitat de procediments i normes de conducta de la 
imm:ensa mitjania dels pagesos, i dintre les quals encara reïx més 
o menys airosa l'explotació. 

· Sols quan unes noves condicions econòmiques van prenent con
c;istència llarg temps, l'èx it dels primers observadors i aplicadors 
del nou sistema, estimula al deixeble, al veí o a l'amic, i així len
tament i progressivament es van transformau els procediments 
de producció. 

Així, per exemple, veiem que una comarca poc a poc va plantant
se de fruiters, deixant en segon terme als conreus ordinaris. Veiem 
que en les comarques vinyateres un poble va seguint a un altre 
poble en la creació de cooperatives, d'elaboració i comerç de · vi. 
Veiem que en molta part del Vallès les va,ques lleteres · han entrat 
('n totes les explotacions amb la transformació subsegüent en el 
conreu. Hem vist al taronger gairebé desaparèixer de la costa de 
Llevant. Hem vist a les races cavallines forasteres, substituir a.nys 
ha, totalment a l'antic cavall català, etc., etc. 

I quan les condicions econòmiques són accentuades, poden dur 
una producció totalment apartada de les condicions de clima. Ta1 
és el clavell d'invernacle, que es fa florir per carnestoltes a Niça, 
o d presseguer de Montreuil, a la regió de París. 

EJ factor variable, doncs, o siguin les condicions econòmiquès 
en moltíssims casos, empenyen unes produccions a sostenir a al-
1 res, a un sistema de conteu a sostenir a un altre sistema més vell, 
solament ho tolerin les condicions agrícoles, i fins a despit d'aques
tes ('D certs casos quan esdevé econòmif'ament obtenir artificialment 
una producció lluny de les seves condicions naturals en el temps 
o en l'espai. 

J. M. RIU 

~ \ 
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Els vagons refrigerats 

E ·L problema de preservar d'alteracions, per medi de baixes 

temperatures, els pn•duc! es ali'11entosos durant !!1 transport 

des· dels llocs de producció als ,de consum, s'imposà al comença

ment als Estats Units, on <:>ls centres de cultiu del s fruits i dels 

llegums ec; troben moh allunyats de les grans riutats Des de r869 

s'ador) taren vagons ventilats de clivenos sistemes i dvrant un llarg 

període, aquest fou el material emprat per enviar la fruita de Ca

lifòrnia cap a les ciutats de l. 'est ~ L'ús dels vagons ventilats cres

qué ràpidament mentre ha estat molt lent el creixement del nú

mero de vagm1s refrigerats. 
·-El primer vagó refrigerat fou patentat el 26 de novembre de r867 ,. 

és a dir, abans que fossin introduïts els · vagons ventilats, pel se

nyor G. B. Lutherland de Detroit (Michigan). Les parets del 

vagó en lloc Çl'ésser senzilles eren dobles i l'espai que les sep~rava 

era ple de serradures; a les dues ex tremitats del vagó eren situa

des dues plataformes, damunt les quals e:va collocat el glaç. La 

disposició mterior d'aquest vagÒ era poc còmoda i contenia demés 

m,olt poc glaç, que no ·es podia renovar sinó després d'haver-lo 

buidat. Per això en 1868 fou modificat pel senyor Davis, també de 

Detroit ; el nou vagó tenia al llarg de les parets uns dipòsits de 

ferro galvanitzat que s'omplien amb una barreja frigorífica d'aigua 

i sal, que podia renovar-se des de fora. Amb aquest vagó foren trans

portades maduixes de Cobclen (Hlinois) a Bufalo (Nova York) i 
préssecs Eles de Dayton (Ohio) a Nova York. En els clos casos, des

prés d'un viatge de més de deu 'dies, les fruites· arribaren en bon 

estat. Una expedició de carn de bou feta amb aquest vagó, és l'ori

gen de la indústria de la carn, que tant desenrotllament ha pres a 
tot arreu. 

EI màjor increment al material ferroviari refrigerant fou degut 
a Parker Earle de Cobden (Hlinois). 

· En 1866 construí caixes refrigerants per l'expeclici6 de madui

xes amb els trens expressos a Xicago, Pittsburg, Nova York, Mem

phis, i Nova Orleans, quan els agents de les companyies es cuida

ven de renovar el glaç durant el viatge, la fruita arribava bé ; 

però les elevades despeses de transport en els expr.essos i la negli

gència·. del personal, feren fracassar l'empresa. Earle, però, reco

mençà l'any següent. Abans- d'enviar les maduixes les refredà amb 

glaç durant 24 . hores i comprovà que així arribaven millor. D'en 
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mica en mica anà perfeccionant el mètode i assolí l'èxit en r872, 
amb vagons que podien contenir fins a 500 quilos de glaç que 
permetien el transport de les maduixes en perfecte estat. 

El millor tipus de vagó refrigerant és el del sistema Tiffang, que 
fou el que usà de primer Earle pels seus enviaments de maduixes. 
Aquest vagó té· un dipòsit de glaç en forma de V. sospès al sostre 
i de la llargada del vagó que pot contenir fins una tona i mitja 
de glaç. 

En r877 començà el servei de vagons refrigerants pel transport 
de fruites, però sols més tard, una societat constituïda per Earle 
arribà al perfeccionament i a l'hit construint vagons amb bon 
isolament i amb dipòsits que contenien fins a cinc tones de glaç 
i establint durant el trajecte estacions en les quals el glaç era 
renovat. En r9or aquesta societat tenia ja 6oo vagons ; el número 
actual és grandíssim. Durant l'hivern aquests vagons transporten 
fruites de la Florida; en· primavera maduixes de la Luisiana i del 
Mississipí, i després arriben fins al Pacífic. Donat llur perfecte 
isolament, poden escalfar-se i defensar els productes que contenen, 
dels freds excessius. 

El progrés que ha fet als Estats Units l'ús dels vagons refrige
rants és enorme ; per demostrar-ho cal sol citar el fet que es cal
cula que el 95 per cen~ de la fruita fresca, de difícil conservaciÇ>, 
produïda a Califòrnia, és transportada é!:mb ells. I a ells es deu 
en gran part el desenrotllament de la fructicultura a Califòrnia, 
la qual ha pogut créixer en quan ha pogut don<J.r sortida a la seva 
fruita enviant-la primer a les grans ciutats de l'Atlàntic i avui, 
gràcies als vaixelles frigorífics, a alguns països europeus . 

·El cost del transport en vapors frigorí:fics era, abàns de la gue
ra, molt reduït als Estats Units. Per distàncies superiors als I .soo 
quilòmetres, el preu no supérava el~ cinc cèntims per quilo de 
producte transportat i eu aquesta tarifa era comprès, ultra el trans
port, el carregament i descarregament, la renovació del glaç i 
totès les despeses de refrigeració eles del punt de sortida al d'arri
bada. 

A Europa -els vagons refrigerants són menys nombrosos· que a 
Amèrica. Hi ha països, com Espanya, per exemple, que els des
coneixen completament. Abans de la guerra era Rússia el país 
europeu que en posseïa més, ~ar en tenia més de mil. Avui, natu
ralment; les coses han canviat. 

També Anglaterra en posseeix ; la companyia aGreat Southern 
and Werst~rn Railway of Ireland» disposa de vagons refrigerants 
de sis tones, en els quals es pot mantenir constant una temperatura 
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de 4 ó 5 graus durant dotze 11ores i serveixen pel transport de 

mantega, ous, llet, etc. La tarifa és la mateixa que pels transports 

ordinaris. 
A Alemanya els vagons frigorífics s'usen pel transport de man-

tega sobretot, i contenen fins a 700 quilos de glaç. . 

Per bé que les primeres temptatives de transport de productes 

alime!ltosos hagin estat fetes a França per obra de l'enginyer 

Carles Tellier, mort fa pocs anys, la indústria frigorífica s'ha des

enrotllat lentament, però avui existeixen vàries companyies que 

posseeixen diferents tipus de vagons frigorífics pel transport de 

fruites, peix, etc. ' 

Com hem dit, a Espanya els vagons refrigerants i' frigorHics són 

totalment desconeguts . Les compan} ies ferroviàries es preocupen 

d'augmentar les tarifes, manera no tot segura d'augmentar els 

tlividends, en lloc de millorar el material i de facilitar l'increment 

de la: producció. 
Es un fet que sense material de transport apropiat certes pro

el uccions agrícoles no . poden clesenrotllar:se sinó prop de les gram. 

ciutats, en una extensió de superfície limitada. Això encareix do

blement el producte, sigui per la seva quantitat limitada.,. sigui 

perquè prop de les grans ciutats les terres, els materials, la mà 

d 1obra són sempre més cars. 
Si les nostres companyies posseïssin materÍal frigorífic, la pro

ducció de fruites i verdures podria estendre's lluny de Barcelona, 

creant una sèrie de centres productius que assegurarien la cons

tància de la producció i que podrien servir regularment els mei'cats 

de consum. Llur interès és el d'acrèixer la producció i el consum 

de tota mena de substàncies, i per això cal proporcionar tots els 

mitjans que afavoreixen l'un i l'altre. 
Algunes vegades en aquestes planes hem parlat del que fan les 

companyies franceses organitzant excursions d'estudi entre els agri

cultors, fent experiències de transport, regalant plançons, donant 

conferències de divulgació agrícola, ensenyant indústries rurals, 

és a dir, preocupant-se que els agricultors produeixen més, pro

dueixen bé i trobin fàcil sortida a llurs productes . 
. Quina deu ésser la causa per la qual les companyies nostres no 

saben fer res d'això? 

AGRICOLA 

Si us agrada AGRICULTURA, si esteu contents d'ella) mireu de propa

gar-Ja, de fer-la conèixer als vostres companys i amics. 
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COMENTARIS 
Clarificació i filtració 

Un dels caràcters del vi que tenen major importància és Ja trans
parència. Un vi ben clar, transparent, límpid, és jutjat sempre 
amh més benvolença que un altre de tèrbol, perquè tothom sap que 
les més corrents alteracions del vi determi nen de seguida un enter
boliment. 

Una limpidesa completa i definitiva no s'obté quasi mai espon
tàniament ; per assolir-la cal recórrer a la .filtració o a la clarifica
ció, operacions gue tenen un a fi1,1alitat idèli.tica, però que s'han 
d'usar en oca.sions distintes. 

Es clarifiquen de preferència els vins àels quals hom vol dismi
nuir l'aspror, o que tenen gust de rapa, o que són 'massa forts de 
color o que s'har¡ obtingut per cupatge o finalment que són vells i 
que s'han d'embotellar .. 

En canvi es filtren els vins de forta densitat (dolços, per exemple) 
<.n els quals el clarificat ·quedaria suspès en el líquid ; els vins 
joves abans d'enviar-los i els que es volen envellir i conservar tin· 
xic dolços. · 

Per prevenir o deturar algunes malalties va molt bé la filtra
ció amb filtres a pasta ; sempre que es vulgm clarificar ràpida.
ment un vi hom pot recórrer a !a filtració mentre no es tracti de 
vins vells, delicats i perfumats. 

El barber a la quadra 

Els animals s'ha11 d'esquilar a finals de tardor. Aquesta opera
ció higiènica no hauria d'ésser <?blidada, car allunya dels tsta
bles i quadres moltes causes d'infecció produïdes per tota classe 
de paràsits, des dels insectes fins als bolets i als microbis. 

Per altra part, un animal esquilat és nrés bonic i més net que 
mi altre amb el pèl llarg i brut, i en ell la transpiració. és més acti
va i · regular. 

No tal tenir por del fred ; :;ols s'ha d'evitar durant eis primers 
dies d'exposar l'animal a corrents d';Üre, treient-ho de la quadra 
en fes hores més eàlides o cobrint-lo s: és necessari. 

L'orobanca o frare 

Les faves van adquirint cada dia més importància per llur qua
litat de plantes enriquidores del sòl en aitrogen i per ésser entre
cavades. Però un paràsit, l'orobanca, anomenada vulgarment jra1·e, 
limita i perjudica fortament llur cult.iu 1 el d'altres lleguminoses. 

Fins ara són molts els remeis que s'han recomanat per extermi
nar els frares : tractaments preventius de la llavor amb sulfat, 
polvoritzacions am'b sucs anti<.:riptogàmics, 'adobades fortes amb 
adobs potàssics, canviar .Je conreu durant uns quants anys, etc. 

-



-Agricultura 519 

Però cap d'aquests procediments dóna resultats. L'últim que sem
bla el més racional,, no és ~ampoc recomana,ble, per tal com les lla
vors dds frares conserven aur facultat germinativa per més de d.eu 
o dotze anys. · 

El remei que sembla fins ara millor és el de sembrar fondes les 
faves; però cal sembrar-les d'una manera especiaL S'obren uns 
solcs de r8 a 20 centímetres de foudaria i separats uns 6o centíme
Úes·. Al foús del solc es posen les llaVors, gue es · cobreixen només 
amb cinc o sis centímetres de terra, deixant el solc obert. S'ha 
vist que tapant tot el solc els frares es desenrotlfen igualment. Cal, 
doncs, · deix8;r-lo descobert ; tot sol de mica en mica· es va tapant. 
El perquè d'aquesta anorn"alia no és conegut encara. · .. 

Experiments comparatius en terres infestades de -fra.res · han de
inostrat, segons ·sembla, els avantatges d'aquest' mètode de sembra. 

La mesura dels grans 

Amb 'lm · mateix volum. nomi~al de gra hom pot obtenir quantitats 
notablement diferents, segons les condicions que coricorr:eixin a 
·l'acte de la mesura. ' 

Les mesu!es de forma alta, comprimeixen el gra i fa_n que ocupi 
menys espa1. 

La manera d'abocar el gra influeix notablement en el resultat 
de l'operació, i la diferència que produeix és sensiblement superior 
n la pr.ovocada per · la forma de) recipient. 

Un hectolitre de blat, que abocat sense batzegades pesa 79,300 
q"!lilos, apilat i comprimit amb la mà arriba a pesar 84,300 quilos, 
ço és, d'un ·s a un 6 per cent més. "Amb la civada aquesta diferència 
arriba f~çjlme·nt al deu per cent. · 
·_ Hi ba. inercats gue es mesura ras~ altres que es mesura curull. 

En· el primer cas, la - quan~itat entregada pot variar segons la raseta 
passi més Q menys de pressa pel nivell, o en el cas que s'usi un 
regle o llistó, segons vagi aquest més o menys inclinat. En el -se
gon cas, nq cal dir que l'ull del mesurador ha de jugar mòlt net 
,si no vol afavorir . al comprador ni al venedor. 

La clorosi deia fruiters de pinyol 

· Ens sembla que hem escrit algunà vegada que la clorosi dels fruí~ 
ters de pinyol, no es pot explicar sempre satisfactòriament. Ara 
ens enterem d'uns estudis de Pole Eva.ns, cap del · Servei botànic 
de la Unió Sud-Africana, que proporcionen dades interessants so
bre la influència "(:l'alguns elements del terreny sobre la clorosi. 

L'anàlisi d'un gran nombre de mostres de terra de fruiterars amb 
arbres-cloròtics i de frui~erars amb arbres sans, ha demostrat qu~ 
quan el terreny és suficientment profund i desproveït enterament 
de clorur de sosa (sal) i de carbonat de sosa i conté, molts .fosfats, 
els arbres . no són cloròtics. 

"Al cóntra-r:i, si· Ja proporció de clorur de ·sosa és elevada · i la 
quanti~at de fosfats és petita, -els arbres són cloròtics i fins arriben 
a monr. 
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Un altre fet que demostra l'acció de la sal, és que les fulles clo
ròtiques contenen més clor que les fulles normals. 

Aquestes constatacions interessants poden -permetre d'explicar 
alguns casos de clorosi intensa en certs regadíus. 

Bl preu del pa a Parí$ 

El pÓder públic va decretar: temps passat a París que el preu d~l 
pa havia d'ésser rebaixat cinc cèntims. Els flequers van fer grans 
crits assegurant que els era impossible conformar-se amb aquesta 
rebaixa, perquè hi perdien diners, i la companyia aBoulangerie» 
del .XII districte va organitzar la resistència, o sigui, negar-se a 
vendre el pa a un franc el quilo, com volia el govern. 

Però el govern no va usar gaires compliments., i va denunciar 
als flequers per confabulació a fi de promoure una elevació del preu 
dels aliments. 

D'això se'n .!:!eguí un procés, durant la vista del qual, en una 
de les sessions, un flequer assegurà que la. rebaixa de cinc cèntims 
els arruïnava. 

Resultat, que Mr. Bérthault, president del Comitè organitzador 
de la resistència, fou condemnat a un mes de presó i ,s.ooo francs 
de mu1ta, i Mrs. Gron i Settier, vocals del susdit comitè, a rs 
dies de presó i una multa de s.ooo francs. 

Ja podeu veure com les gasten a la veïna República. 

Per destruir els polls de l'aviram 

L'aviram està contínuament mortificada per aquests pa.ràsits que 
influeixen notablement i desfavorablement en la seva creixença, i 
que, com és sabut, fàcilment es tra,nsmeten a l'home, sobre el qual, 
tn veritat, no tenen molt llarga vida, però a~ que no deixen de pro- ' • 
porcionar molès6a i .. . frisança 

Un procediment ben senzill i recomanable per a fer desaparèi
xer aquests molestosos insectes, consisteix ·en pulveritzar bé les 
aus mitjançant una manxa a propòsit amb uns polvos fets tal
ment com segueix : es barreja 300 grams de gasoHna amb roo 
grams d'àcid fènic en brut i es va afegint guix fins a què el }í¡ 
quid estigui completament absorbit. Quan està el guix ben ' sec 
es polvoritza ben fi i es garbella amb un sedàs, i ja es troba en 
condicions d'ésser emprat. 

Es bo de fer dos tractaments amb sis o vuit dies d'interval. 
fambé és bo de polvoritzar bé les parets i fustes del galliner, em
blanquina,nt-les després amb lletada de catc; que contingui un 4 
per roo d'àcid fènic. 

L'agricultura i la ramaderia han à anar plegades. Tot bon pagès ha 
de criar bestiar. Així, ultra augmentar els seus ingressos amb els pro
ductes del bestiar, els augmenta també p_et majo1 producte que obté de l~s 

terres que conr~a. 
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INFORMACIONS COMERCIALS 
Vins_ 

No és encara possible donar un avenc; resum de la collita, perquè, re · 
trassada nauralment en les comarques interiors per les condicions de 
temperatura, han tingut ta.mbé ajornaments per raons climatològiques 
i especialment per les pluges que en el començ de quinzena ens arribaren 
amb manifesta persistència al nord-est. · 

Amb tot, no sembla pas que les impressions siguin per a millorar el 
concepte de mitjana collita, com arreu va accentuant-se, c;o que sens dubte 
ha influït en una certa reacció que es mostra amb un sentit de majors 
activitats en les compres dels vins vells, car trigarem bon xic encara en 
poder mercantilitzar els novells, que en grossa part romandran als cups 
i tines de fermentació, fins a consentir el trasbalsar-los convenientment 
i poder apreciar-ne llurs característiques fixes. Les graduacions en most, 
bé que aleatòries i condicionades a la segona fermentació depuradora, 
ensenyen bones escales alcohòliques i glucomètriques, potser un xic re~ 

duïdes en força, en quan a l'extracte sec, perquè l'Houdat ha registrat 
capritx:osíssimes variacions a tenor de les provinències de soleis i ubacs 
i relacionades amb el jac; de terres més o menys fermes i permeables 
que han tingut que supqrtar la r.ecada, · malmetedora d'una racional ma
duració. 

Amb tot, per ara, van registrats bons tipus i fins millors dels que el 
pessimisme mostrà en les primeres titulacions de vins novells. El resum 
deixa entreveure bones classes, ja que l'abundor s igui inferior als càlculs 
que es tenien fets·. 

Repetim cjue potser per aquestes comprovacions és que han activat queJ
c:>m les demandes, i també perquè, en el resum de vins exòtics, som a 
trobar-nos dessota les quantitats previstes ; i el comerç, amatent a cobrir
se i, no comptant amb disponibilitats emmagatzenades, ha volgut polsar 
la pròducció amb ajustos pocs, però ferms, i tendint a l'alça. / 

Cert és que, de moment, el benefici han estat a trobar-lo els vins en 
espera que les altres regions vinyateres oferissin a preu raonablement baix 
que permetés· descongestionar-los-hi les estives i fer-li nou lloc ·al vi que 
entrava. Però com la repercussió és inevitable, n'experimentem els pro
ductors de Catalunya un ressó que es manifesta amb una conuucta d'es
tar a I 'aguait i mantenir-nos fermes en les sollicituds, perquè és evident 
qu.e el mercat consumidor vindrà a pr'eferir els nostres colors i graus, per 
poc que els desgasts dels transports bo permetin: ... que ho permetran. 

No és riallera la situació ni molt que se'n falta, però és un indici de 
justa prova trobar-nos després de collita amb una tendència de millo
rament, tot just quan els preus d'avant collita s'aviliren amb escarni. 
Tot ve- a dir-nos que els compradors endevinen l'escassetat, que amb la 
bona classe, posaran als vins en millors condicions de venda. . 

Tampoc de l'estranger se'ns precisen els resums declaratoris, inès els 
organismes i portaveus dels vinyaters, en llur doldre's, assenyalen una 
anyada més reduïda i, tal volta, U~Ja imperiosa necessitat de compen
sar-la. 

• 
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També és a dir-se que l'actitud dels vinyaters renans, tan entossudits 
en la pressió de fer caure els tractats comercials amb Espanya, ja .comen
cen de flectir, car les vinyes -productores dels pàl-lids vins ban estat tan 
goimes, que no abastarà llur producció a les demandes dels seus mer
cats ; ço que, de confirmar-se, ens posaria en acció per trasbal_sa.l" i 
enllestir alguns clars i rosats per una ex,pqrtació qUe vindria a in.fiuir, 
millorant-la, la situació nostra mercantiL 

hRll J. LLORT 

Olis 

Ens dolíem en la passada informació de la manca de pluges, i encara 
qué durant la quinzena hagi plogut quelcom havem de continuar dolent
nos, per tal com les plu-ges ben poc han afavol"it les nostres comarqu~s 
0liaires, Tortosa, Garrigues, Urgell i Lleyda, que continuen talment com 
dèiem amb una abundant caiguda de fruit. 

Les Garrigues continuen anant al davant de les comarques perjudica· 
des, a causa d'haver estat més intensa la sequera que a les altres. 

No s'efectuen vendes a l'estranger per haver-hi per ara més bons preus 
a d'altres països, i el consumidor no s'està de . raons i mira la seva con
veniència. ·sembla, però, que més enclavant potser canviaran un xiç les 
coses, per tal com a Itàlia únic país que ens pot mirar cara a cara 2mb 
això de 1 'oli els preus augme.qten molt ràpidament, arribant actualment 
allí algunes classes fines a pagar-se a n lires el quilo. 

Com a dada curiosa ens plau d'extractar unes notes . sobre la variació 
dels preus de l'oli a Espanya i a Itàlia, estretes de l'Anuari Internacio
nal d'Estadística agrícola. 

Donarem els preus mitjos anuals del quilo d'oli d'oliva. Espanya: any 
1913, 1'17 pessetes; 1921, 1'98 pessetes; 1922,· 1'94 pessetes; 1923, 1'88 
]Jessetes ; 1924, 2'28 pessetes. Itàlia : 1913, r '47 lires ; 1921, 9'70 lires ; 
1922, 7'02 lires; 1923, 6'37 lires; 1924, 7'66 lires. Fem constar que actual- . 
ment, per lo que va de 1925, els preus a Itàlia ja van de 9 a IJ lires el 
quilo. · 

La collita mundial d'oli de 1 'any passat, ara que ens han arribat les da
etes estadístiques completes, podem dir que ba estat força acceptable, acon
seguint la xifra de 7-735 miiers de quintan.s mètric-s, força superior a la 
del 1923. Espanya ha anat al davant ,amb una producció de 3·352 milers 
de quintans mètrics, en segon lloc Itàlia, amb 2.o8S milers, i seguint 
Grècia, que s'afeTUia cada cop més com a potència oleícola amb 1.200 
mllers. 

Després d'aquesta petita digressió sobre. temes d'interès general, '<lona
rem' per acabada: aquesta informació, notant que encar.a continua l'abús 
en barrege·s i mixtures d'olis d'oliva amb olis 'de llavors, que la situació 
general del mercat no és pas gaire animada i que els preus estan més 
aviat en baixa. I fins l'altre quinzena. 

LISINI AND'REU 

Cereals 

Tenim a Barcelona el mercat de .cereals estacionat que és cosa de no 
dir. Els dies passen i no es veu pas encara el terme de l'estat . actual de 
coses . • 
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! Molí TritUrador Belg~ 
~ L'úni~ que ''Royal Trt· u mph" : ~ reuneix totll -""'!!!!!!!!!!!!!!!!'! 

• els avantat
ges i neces
sitats per a 
l'elaboració 
de pinsos. E LS més perfectes del món, molen, 

tamissen i barregen amb- una 
sola passada totes les matèries, ja si

guin dures, mig-dures o flonges: ce
reals, palles, alfals, garrofes, terres, 
sucre, calç, guix, troncs, fulles, dro
gues, ossos, 
ordi, civa
da, draps, 
sofre, espi-
gues de blat ~ 

de mor o, ~ 
e a 11 y e s, § 

Tenim mun- adobs, etc., ~ 
tadauna . 1 
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saigs, on po- a barreges ~ 

i den veure's íntimes ~ 

E funcionar. § 

E Referències E 

~ a satisfac- € 
§ .....- ció. Moltes E 

~ facilitats de ~ 

§ pagament. ~ 

¡ Grans nístències de Molins a mà Prospectes watis I 
POLVORITZllDOR "EL RATIONNEL" 
Per aire comprimit : Alt • oressió continua : La compres~íó 

de l'aire sols es verifica una vegada al dia : El més eficaç per 
al tractament dels arbres : Adquirit pel~ Servets Ttcnícs 
d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya : Blanqueja 
i pinra 100 metres quadrats en 10 mmuts : Adoptat per mts 

de 200 pintors de Barcelona. 

LA XERINGA AVICOLA 
PER A TRACTAMENTS DEL 

BESTlAR, AUS I fARDINS 

HENING y e .a Representant 
Consell de Cent (entre Muntaner I Casanova), 239 ·Barcelona 

[!] Ull Utl•• ••UUtUIItlllttttlttl UI UIIIIIUIIIIIIIIIIIIJIIII UtUUIIIIIIIIUtiiiUIIIII UIIIUIUIIIII 111111111 tiiUttll fUlli 111111111111 lli lli fi f li I ·s 

En dirigir-vos a les cases anunciadores citeu AGRICULTURA 
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CONSERVOL 
VINI-ESTERELITZADOR 

· De tots els productes llençats al .mercat per · la important casa MiLLER 
THOMSON & Co., de Londres, cap ha assolit èxit tan gran com l'obtingut per 
elia conegut CONSERVOL, producte destinat a la conservació i clarificació dels 
vins, que ha lograt obtenir el màxim de perfecció sobre tots els productfs ~irr.i-. 
lars llençats fins aV'ui a la venda. 

L'esmentat producte, d'-úna inòfensivítat absoluta y garantítiada, satiSfà les. 
.més severes exigències dels més es<:rupolosos colliters i magàtzemi5;es, logrant 
a una dosí de 15 grams per hectolitre (100 litres) evitar tota clase d'alteració en 
vi, eneara que aquest hagi sofert «~oupage)> o rebaixes de graus, éQm é.s en ·el 
fermentar; agrejar-se, enterbolir-se, f.Jorir· se. ,. · 1 • 

L'esmentat producte és indispensable qls senyors exportadors i colliters de 
vins, per a evitar-se trastorns en el viatge, i d'imprescindible n~cesitat als que 
v.eneh sos -vins en petits garrafons per.a famílies, i a a'tot c9mercíant; en general 
pulcre en ses operactpm¡. '; " r · 

Preu.: 15 pessetes quilo ·en pots origen, de llauna 
Caixa de 25 pots (28 quilos), 300 pessetes . 

Cada pot aconíp~ya les Instruccions per a son empleu 

'' N . E U T R A C I O ò L.. '' 
El ~<NEUTRACIDOL>>, COIT\• el seu nom indica, està destinat a çorregir tot 

excés d'acidesa en els vins, donant excel·lents résultats en els ca-sos d'Acidesa 
(agres), Picadures, Girats, Escaldats, .Verds, .Arn agranats, etc., etc., obteaint ·s.oro
llosos i garaotítzats. èxits, excepte t'!n els casos en qúè un vi està eu el màxim 
d'alguna d'aquestes malalties exposades, en el qual ca&, si no s'obté curació corn
pleta per a dona-e s01tída ,al vi com bO', almenys permet la barreja amb vins nor- · 
mals, essent a l'ensems cobert ,de sobr\'!s, Pt::l benefici qu~, aquesta}~arreja, reporta,. 

, l'escàs v<Uor empleat en el prop,·ucte. • . · 
· Es ven en _pots originals de .llauna de 1 qu)lo i està admès per les lleis, usant-lo 

a la dosi de 200 a 400 grs. per hectol., segons instrucçions· que e! mateix- acolJ)panya 

Pre1t: 7 pess.~tes ~lo. Caifa origen de 25 pots ( 5 quiJos),, p~ssetes 150 
En venda: Josep Esguerra Laspalas, Port-a) Noti, 16- Ba1·celona.-'- Banús i •"' ,. 

Soler, Jaume I, 18- Barcelona.- Vicens Ferrer i Cornpanyi~, Plaça Catalunya
Barcelona.- JÓan Cunillera, Frenèria, 1 - Barcelopa.- Ramon Roqueta -Mim-

·' resa (Barcelona). -Antoni Balcells, Picas, ·4 - 'fàrrega (Lieyda). ~ Pere Abadia,, 
l~laça Cop.stitució- To.rtosa (Tarragona).- Gàbriel: Hernànçlez; Salvà, JP- Valèn- . 
cia:_:_ Fills de J. lglesias - Rioseco_ (Valladolid). · ' · 

,P:r o du c·t e s ~ e I} olè). .g i-c .s 
Tanins - Tartàrics - Cítrics- Metabisulfit de potassa· - Ari·- • '• 
tiferments - Oarificànts àcids - Gelatines - Albúmines -
Colorants in,ofensius - Decolorants - :Antiàcids - Extracte 
sdc- Aromes: Bordeus, Medoc, M&,con,, Rioja, Sauterne- .rt ·, 
Extracte dè moscatell i ranci - Aparells ~filtres perfectes na-
cionals i estrangers- Màn~gues .per a baixòs de vins- Mane-
gots per a aparells filtres- Filtrolína .~--Paper filtre- Herbe!i 
Tori no per a la fabricació de vermut - Essènci'es per a la 

fabricació de licors, etc~' etc. · 

JOSEP ES·QUERRA LASPALAS 
Portal Nou, 16 .;. Barcelona - Telèfon 479 - S. P· 

En dirigir-vos a les càses a~unciadores, citeu AG~CULTURA 
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Com que ens trobem que en els temps actuals no es paguen com cal

dria, dintre del règim de proveïment d~l qual fruïm . .. o patim, les clas-

- ses de blat superiors, sense que això representi poder vendre les de quali

tat m és ordinàries, ens sembla que no és exagerat de dir que vivim 

dintre una ficció. Cal afegir que el preu actual del pa dintre aquest rè

gim és la fita que han d'observar amb més d'atenció els farinaires en les 

seves compres, per tal de no picar-se els dits llastimos¡.,ment, i serà fàcil 

de comprendre que la situació actual no és pas de les més agradoses ni 

pels agricultors productors, ni pels industrials transformadors. 

El preu dels blats es troba encaixonat entre dues parets que coaccionen, 

en voler-lo encarrilar, el lliure tracte entre compradors i venedors. Per 

un costat, els fabricants no podeu pagar a menys de 47 pessetes els roo 

quilos el blat per dolent que sigui, i per tant lògicament, no adquireixen 

els bla lc; de qualitat inferior, i per I 'altre no poden pagar tant com de

manen els tenedors les bones classes, que són aqu1 les mês soJ.licitades, 

per tal com en convertir el blat en farina es troben els fabricants amb 

la barrera preestablerta del preu de pa fixat «a priori•, tenint en compte 

els mil i un factors que comporta l'estat econòmic d'un dels estaments 

de l'estat. 
Això que acabem d'esmentar no és altra cosa que un eriçó posat en 

bola, el qual, agafi's per on es vulgui, punxa; la punxada resulta, però, 

sempre en detriment de l'animació i bon!l marxa del mercat. 

Si la situació durés seria possible que els fabricants amollessin un xic. 

Però cal anar amb compte, per tal com poden infinir abastamen( i arri

bar a obrir una de les dues vàlvules que es reserven com de seguretat : 

el preu del pa, o la lliure venda dels blats inferiors. 

Els ordis americans continuen fent una ruïnosa competència als de 1a 

terra gràcies al seu preu més baix. Citem com es cotitzen els ordis segar

retes a 42'50 pessetes ensacats, a origen, i els urgellesos, a 42, els roo 

quilos ensacats també, 
LLufs MARSAL 

Fruits secs 

Talment com dèiem en l'anterior Ílúormació, les avellanes han anat 

baixant, essent probable que la baixa continuï, car a Turquia hi ha molt 

bona collita, i mentre no es pugui fer la competència a Turquia no tin

.drem manera de coUocar res a l'estranger, malmetent-se d'aquesta faisó 

els preus el 'aquest producte. 
Les ametlles també han baixat quelcom, però és de suposar que no ho 

faran tan fort com les avellanes, per tal com Itàlia, la nostra competidora, 

no té enguany una collit3: digna d'aguantar una competència. Amb tot, 

com que els preus són molt alts, podria ésser que descendissin encara. 

Els pinyons continuen igual, efectuant-se poques operacions. 

Les garrofes valencianes, classes Castelló i Vinaroç, han pujat abas

tament. 
Actualment es ·cotitzen els següents preus sobre vagó estació Bar

t'elona. 
Ametlla en gra : Llargueta proprietari, a 6oo ; Esperança primera, a 

6ro ; ídem segona, a 590 ; Comú:, a 550 ; Marcona, a 6oo ; Planeta, a 700 ; 

Mallorca, a 590 ; ídem proprietari, a 570 ; totes el sac de 100 quilos. 
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A vella na en gra : primera, a 410 ; ídem segona, a 390; els 100 quilos. 
Avellana en closca : negreta e:x;tra, a ros, els sS quilos ; Garbellada , 

a 100 ; Propietari, a g8. 
Pinyons pelats Catalans, a 490 ;- Castellans, a soo els 100 quilos. 
Ganofes : Italiana, a 47 ; Negra Vinaroç, a so ; ídem Castelló, a so ; 

ídem Matalafera, a 47 ; Negra Roja, a 47 ; Eivissa, a 41 ; Mall9rca, a 40 ; 
totes en rals els 42 quilos, sense sac, damunt carro Barcelona. 

ESTEVE HOMS 

NOTICIARI 
Ens diuen de València que les fruites i hortalisses eus arribaran dintre 

de poc al mercat barceloní en excepcionals condicions de preu i excelient 
acondícionament. 

I 

Blat del Mar Neg1·e.-El Comitè Executiu de proveïment, reunit sot¡¡. la 
presidència del ministre d'Economia Nacionat' per a dictaminar l'assumpte 
del preu del pa i pastes alimentícies a tot Itàlia, ha cregut que l'abundàn
cia de collites a la regióu Danubiana i a Rússia influirà favorablement so
bre el preu a Itàlia, establint una coíll'petència amb el mercat nord-ame-
ricà. 

Tenim notícies que a la Manxa cimdeix per moments el malestar entre 
les classes vinícoles davant la paralització en els mercats d'exportació. 

Els interessats han celebrat una important reunió per a cercar una fór
mula que resolgui, tan sols ¡ circumstancia-lment, l'actual conflicte, que 
s'agreujarà per dificultats en el magatzematge de la nova collita, que, se
gons totes les dades, és superior a l'última. 

Els afectats per aquesta crisi, dirigits per la Mercantil Viníê"ola, pra
jecten organitzar una important assemblea per a demau~ dels poders 
públics una solució al problema. 

Elements d'altura treballen perquè l'Assemblea tingui caràcter nacional. 

Et blat i l•a jarina.-La Junta de Proveïments ha facilitat la nota se
güent: 

«La Comissió Perm.anent ha exar:~inat la situació referent als plats i fa
rines. Considerant que els primers es cotitzen a l'interior a 48 pessetes i 
a la regió a so, és d'esperar Ja baixa immediata dels preus de les farines, 
que a tenor dels preceptes legals establerts per a llur fixació, encara no 
aplicats per aquesta Junta, no han de passar de 63 pessetes.• 

Acords dels 1.·aque?·s.-Al Centre de patrons vaquers tingué lloc una re
unió general d'aquests, en la qual, la Comissió designada a l'efecte donà 
compte dels treballs que porta realitzats per -al trasllat de les vaqueries 
a la zona designada per l'Ajuntament. Oïdes les explicacions, s'acordà 
ratificar la confiança a l'esmentada Comissió perquè termini les gestions 
necessàries per arran jai· 1 'assumpte, en el ben entès que ja de bon prin-
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cipi tots els membres del Centte estan decidits a construir les estables a 

I 'é..~trar·radi, però que també esperen que les autoritats els donaran faci

litats per a dur a bon terme ço que amb elles es va acordar. 

Ccncapça.lament dels. ~>ius. S'ha pro111ulg:~t una Reial ordre disposant 

que continuiï en vigor qurant el mes actual l'aplicació de .l'article primer 

del reial decret de primer de setembre de 1924 i que no es permeti altre ús 

que el de . l'alcohol vínic per a l'encapçalament •de vins i fabricació de 

misteles. 

Exporta.ci6 de taronges. Les cases alemanyes importadores de taronges 

h_an tramè~ una circular als exportadors anunciant-los, perquè ho tinguin 

present eu els seus càlculs, que si abans del dia 15 d'octubre no es firma 

el tractat. amb · Alemanya, els cent quilos de taronges pagaran un dret 

de' vint marcs or, en. comptes dels dos cinquaJ;ta que pagaven. 

Disposicions per a les vaqueries. Perquè sen•eixi de nonna als indus

trials vaquers en la construcció cie locals destmats a explotacions llete

res, es trancriuen, a continuació, les disposicions contingudes en el Re

glament de Policia Sanitària en matèria de llet, últimament aprovat, sobre 

les condicions que han de reunir els estables. 
Article 25, Els estables hauran d'ésser forçosament instaHats a la zona 

de les colònies assenyalades en l'article tetcer, sòt~ les condicions se

güents: 
a) L'alçada mínima interior serà de quatre metres de llum i els metres 

cúbics o espai per cap serà de 12 com a mínim i 30 com a màxim. 

b) Tindran comunicació directa amb l'exterior, llum i ventilació tam

bé · directes, però Ja. ventilació estarà disposada en fonna que no doni lloc 

a corrents d'aire que interessin les bèstie~. 

e) Els sòls seran impermeàbles i fàcilment reuta{Jles, les parets fins 

a dos metres d'alçada com a mínim, també seran impermeables, i la res

ta, juntament amb el sostre, seran llisos i sense forats, amb el fi que 

permetin la seva fadi desinfecció. 
d) Les menjadores seran igualment impermeables i rentables amb dis

positiu que permeti evacuar les aigües resultants del rentat, d'una ma

nera que es puguin escórrer per canonades que circ1,1lin per sota el pavi

ment i desemboquin al clavegueró. L'amplada úttl de les menjadores 

serà, almenys, de o'so metres, i .dotats d'un sistema de barrots o un altre 

dispositiu que privi la caiguda d'aliments a terra. En cas d'existir abeu

radors, seran independents pef cada c:-ap de be:>tiar. 
e) Darrera . de Gada filera d'animals hi haurà un clavegueró, amb un 

desnivell mínim de I per Ioo, per a l'evacuació dels excrements líquids 

i sòlids. 
f) El paviment comprês entre el dit clavegueró i la menjadora serà 

lleugerament desnivellat vers el prim~r ; la distància míniina entre amb

dós serà de 1'70 mertes. 
g) L'amplada corresponent a cada vaca serà de 1'25 metres, com a 

núnim. 
h) Darrera de cada filera de vaques i al costat oposat del clavegueró 

hi haurà un corredor de servei l'amplada del qual no podrà tenir menys 
d'un metre. 
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i) Tot estable disposarà d'aigua conent neta, fresca, potable i ab un· 
•lant, per a l'abeuratge de les bèsties allotjades, i per al rentat dels sòl,; 
i claYeguerons. Es preferible per al rentat esmentat, que surti amb 
pressió que permeti utilitzar una manguera i ésser més fàcil, ràpid i com
plèt emportar-se tota classe de brutícia a les clavegueres. 

j) Proper a l'estable, però isolat, hi haurà un local destinat a la. rdri
¡:crac:ó de la llet immediatament després de munyida. En cas ¡Je Yen
<lrc c' irectament al públ:c llet a l'estable, s'haurà d'utilitzar nu &!tre 
local inde¡.-E>ndent en absolut de la vaqueria, però que podrà ~sser part 
òel de te:"ri¡;E·ració. 

k ) Hi h;mrf, un local destinat a infermeria o llatzaret dc les bèsties. 
De !"article 26 de l'apartat: 
b) La ventilació serà prou enèrgit a perquè mai no es produeixin olors 

a 1 'interior de 1 'estable, ni condensació del vapor d'aigua en els seus 
sostres i parets, a1x1 com per a no permetre que la temperatura s'elevi 
considerablement sobre l'~xterior a 1 'obra, en època de calor. 

CONSULTORI En aquesta secció les conte<tarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consultes que facin els lectors 

R. A., 1"orroeUa.-Els joncs es desenrotllen als prats quan aquests pa
teixen d'un excés d'aigua. L'arrencar-los constitueix, doncs; un remei 
passatger ; el veritable remei és el d'eliminar 1 'excés d'humitat, obrint 
sèquies per la sortida de les aigües." Un cop fet això, distribueixi un 
mi}er de quilos de calç i uns 400-500 de superfosfat i el seu prat canvia
rà de cara. 

A. P., Ciutat.-No hi ha cap reglament que prohibeixi de sulfatar els 
tomàquets quan tenen fruit. En això passa el mateix que amh la vinya 

les altres plantes. Deixi dir i contínuiï sulfatant. 

T. 1"., Manresa.-Li hem contestat particularment. 

A. B., Reus .-Per les vinyes clorosades doni uns 250 grams de sulfa.t 
de ferro en pols, a cada peu malalt. 

N. M., Ciutat.-Es un 
na, amb prou extensió 
el que desitja. 

xic difícil de donar-li aquí les dades · que dema
detall. Al número 14 de 1 'any passat hi trobarà 

P. B., Sarrià.-La seva mimosa és en un lloc massa humit? En cas afir
matiu miri de treure l'excés d'humitat del terreny, perquè aquesta pot 
ésser causa del dany. 

En cas contrari, demés del sulfat de ferro que ja ha donat, adobi si pot 
amb bona terra· vegetal o amb fems, enterrant-los una mica lluny de la 
soca. 

Demés, al mes de març faci una poda més aviat forta. 
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N. 0., Lleyda .. - Provi la plantació a finals de f·ardor. Es segur que 

els plançons no sols d'avellaner plantats a la pr!mavera prenen amb 

majot dificultat. Però es . podria tractar també de la naturalesa del ter

teny. A Lleyda hi · han moltes terres argtienques eu les quals, com sap, 

l'avellaner no es dóna. En aquest cas ha.nria de canviar de conreu. 

De· totes m ·meres, hi ban dues varietats que van bastant bé en els ter

renys forts i humits. Uua és la qne al Camp de Tarragona anomenen 

grifoll i qtteixal de llop a la La Selva de Girona l'.'lltra és la treneta de 

Valls. Aquesta varietat a la comarca de Valls és usada com a patró de la 

negreta. Pla11ten pla.nçon;; de treneta allí en la negreta per la naturalesa 

del terreny aniria malament, i l'empelten de ta.sc:ó a últims de febrer de 

l'any següent. Els arbres. que s'obtenen són magnífics. Tosaltres li acon

sellariem aquest segon procediment, si •' s que es tlacta de tdres fortes. 

A. T., Ciutat.- Ens ocuparem de la qüestió i procurarem complaure'l. 

S. A., Tarragona. -El sulfat de coun: !)er combatre el mildiu es pot 

preparar a vàries concentraciuns. Amb el o.so 0.75 per cent de sulfat de 

coure i la calç suficient uer neutralitza:-, o;'obtenen sucs que deuen> bons 

resultats en les ' anyadeo; de primavera poc ¿lujosa i amb varietats de ceps 

resistents al míldiu. En anvl si la prbnavera és humida per pluges o boi

res i si els ceps són poc resistents, cal a l: gtnent::lr Ja dosi de sulfat :fins 

a l'.r i a l'1,5 per cent 
Si hom coneix les caraderístiques dels ~eus ceps i hom té en compte 

les condicións dels temps, pot estalviar-se a}guns quilos de sulfat usant 

le!'ï quantitat, mínimes en le~ anyades poc pluJoses. Però ?..ixò pot ésser 

perillós, car una distracció resulta fatal. 
L'acelat de coure pot éo;ser també emprat i té !a mau.ixa eficàcia que 

el su1fat, pe1 ò és més c<tr i pe¡ aixó no reeomar.al:.le. 
R. s. 

CALENDARI 
de sembres I plantacions de Farratges més generalitzats o cultivats a Catalunya 

SETEMBRE I OCTUBRE 
FARRATGES 
Alfals.- Col geganta.- Nap gros de bou.- Pastanaga grossa (millor en 

agost).- Raves grossos de bou. -Trèvol gros o Trèfle.- Trévol anual o herba 
fe. -Trepadella.- Veces.- I les herbes dels prats. 

Per a major detalls dirigir-se a 

XANOÓ I OALVIS 
BAILÉN, 2. ETL. • BAROELON ~ 

LLAVORS PER FARRATGES DE PURESA I GERMINACIÓ GARANTIDA 

No compren sense demanar preus a aquesta casa 

f 
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Els miliars 
petits ous 
de l'ovari 

d'una gallina! 
maduren en poques hores quan la Po~ 
nedara rep en son menjar tots els 
elements de composiciÓ de l'ou (Pro
teïnes, Fosfats, Lecitines i Calç). - El 

empleu diari de 

Peix Farina de 
Fresc 

"ATLANTIC,., 

que és l'aliment millor equilibrat i el més ric en 
Proteïnes, 62 %; Fosfats i Lecitines, 18 %; Calç, 
7 °/0, acumula a l'ovari reserves de gèrmens to
talment madurs. Així , és que la Gallina té una 
posta abundant i durable, sense desnodrir-se mai. 

RACIÓ OIARIA: 10 G.RAMS 

MILIARS DE RI!PI!RI!NCII!S: 

Sindicats Agrícoles i Ex-professOTs de la Manco
munitat de Catalunya 

R I!PRI!SI!NTANT GENERAL PER A ESPANYA : 

ENRIC TEIXIER 
Proveïdor efectiu de la Reial Casa · 

GRANOL.L.ERS (PROV. DE BARCELONA) 

TALLERS PFEIFFER . 
A. CASAJU ANA PFBIFFBR, Enginyer Industrial 
Pere IV, 109- Casa fundada en 1855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinària en j!eneral -
Especialitat en maquinària per a elevació d'aigües -
Fabricació d'olis - Elaboració de vins - Bom;,es 
d'èmbol per a totes les aplicacions - Premses i bom
bes hidràuliques - Trens de sanejament - Arades -
Molins de vent- Cilindres de paper per a calàndries
Tuberies- Preses i vàlvules de totes classes, etc. etc. 

E.n dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



Els seus garrins 
cebats en quatre mesos! 
Per a la cria ràpida dels garrins 
desmamats, la ració diària ha d'ésser 
concentrada (1:4). Ni els grans ni 
les farines vegetals basten per a 
aquestes curtes racions. Amb l'addi
ció en 'el menjar diari d'UN ALI
MENT ANIMAL COMPLET,com la 

Farina d.e Peix 
fresc ATLANTIC 
sos garrins avancen molt, fortifiquen sa 
ossada, engreixen en poquíssim temps 
i arriben a son desenrotllament total, aptes 

per a la matança, 

120 dies després de desmamats.. 
Representant per a Espanya i ses possessions: 
E . T i . GRANOLLERS nru: e x1er (BARCELONA 

Riquesa garantitzada per anàlisi re
cent i rigorpsament au
tèntic . Res de les taul es 
d'alimentació en desús. 

80 a 85 o¡. Proteïnes i 
Fosfats; 7 o¡. Calç 

, 
CLÀPÉS l JULIA 
-------- ABANS .JOSEP SANTANA SOLER -------

Agents exclusius per Catalunya dels Superfos
fats dt la •Compagnle Bordelaise des Pro
duïts Chimiques• de Bordeus. 

Sulfat d'amoníac i nitrat de sosa. 
Arseniat de sosa i cianur sòdic. 
Venedors exclusius del •LYSOL• de la casa 

Schulke & Mavr A. G., d'Hamburg. 

ASSECADORS 
per a productes agrícoles 

Gran Via Laietana, 17 
BARCELONA 

Apartat 226 

Demanint-se 
· detalls i 
pressnp os tos 

Maquinària Subministres industrials 

Mallorca, 280 

Llúria, 100 

BARCELONA 

C. A. Gullino, Ing. 
Agència Tècnica General 

Telèfon 1066 G. 

Telegrames: 

"Gnlllnoatg" 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

' 
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TRACTORS AGRÍCOLES 

"CLETRAC'' 
Tipus Tanc 
R econegut s pels tècn ics 

com els de major rendi
ment I de més utilitat per 
a tota classe de cultius. 

Tot a'lricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
qu e desitgi augmentar consi
derablement el producte de 
ses !inques, deu enterar-se 
dels avantatges que ofereix et 

"CLETRAC" 
Tipus W 14/ 22 HP. 

Aparells complementaris de totes cl.1sses i 
marques, a preus considerablement reduïts 

per a tota classe de cultius 

P e s s e t e s: 1 2 . O O O 

Tipus F 9f 16 HP. 
Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya: 

per a vinyes, horts i petites 
propietats AUTOMÓVIL SALÓN 

Pe s s et e s: 7.000 TRAFALGAR, 52 - BARCELONA 

®®~~®®®®®~®®~®®®®®®®®®®® 
® ® 

~Vins SABATÉ~ 
® ® 
® ® 
® ® 
® F. García Ruano ® ~ ® 
~ Lauria, 100 Teléfon 1614 G. ~ 
® ® 
~ [!] ~ 
® ® 
® @ 
® Ceps resistents ® 
~ Grans produccions ~ 
® Berlandieris ® 
® ® 
® ® 

~ "Centro Vitfcola del Panadès" ~ 
® ® 
® ® 
~ VILAFRANCA DEf- PENEDÉS ~ 
® (Barcelona) ® 
® ® 
® . ®-

® 
® 

Telèfon 1 @ 

B&.scules 
• ca1xes per a· 
CAb~ls 

J?~LÇ;~[f[f))~~ 
PArl~ment, 9 

~&~($~~®1m~ 
---·---1

® JAUME SABATÉ ~ 

® 
~ Demanint-se catàlegs ~ • -------------• 

~~@@~'!)@@'!l®®®®®®®®~®®®®®~ ····~········· 
En dirigir-vos a les cases anunciadores citeu AGRICULTURA 



SOCIETAT ENOLÒGI,CA DEL PENEDÈS 
(S OC U11TAT ANONIMA) C.ON'rlNUADORA DE 

S ERDA, Ros 1 c.A VILA .l<'RANCA 
_, DEL PENE D ÉS 

AGE~CIA A B A R C ELON A: VALENCIA, 278 

PREMSES CONTIN UES aMABILLE » 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més-econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTI

QUES : PREMSES A l'viÀ : TREPIT

JADORES : BOMBES : MANGUERES 

I A I XE T ES P E R A TINES 

IHSTAL'LA[IOHS MdDERHES PER A CfLLERS COOPERATIUS 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis 
de vins : Adobs químics : Sofres : Sulfats 

~AJ~lf~. If~lf~. I~IX~~ 
maons (plens i buits) cairons, etc., ha 
de fabricar-los a màquina a fi d'ob
tenir de la terra tot el seu rendiment 

La casa VILLALJ' A, de Barcelona, és 
la que millor podrà servir-lo en 

Màquines, Forns Assecadprs 
.i tot el que pertany a la Indústria ceràmica í de fabricació ¡Ie materials per a constrncdó 

Visiti o escrigui avui mateix: a la SECCIÓ A de la casa 

Vda. J. F. VILLALTA, S. en C. 
====BARCELONA==== 

OFICINES: 

Nou Sant Francesc, 28 
Apartat Correus n. 0 65 

Telèfon 568 



• 

OCCYSOL 
Es el producte únic, patentat, d' e fecte meravellós per a impedir 
el crP, xc ment de Ja herba dolenta i la destrucció radical de la exis
t ent en Avingudes, Passeigs, Camins, Pistes de Tennis, Camps de 
Futbol, Hipòdroms, Vies de Ferrocarril, Tramvies, etc., ta ls com 
Asperilla (planta perenne), Agram, Ortigu es, Sarses, etc., et c. 

Garantitzem aconseguir mediant l'ap licació de l'OCCY SOL, 
netejar de vegetació inúti l qualsevo l terreny • 

Un noi, jugant, fa, en deu minuts, el treball que 
u n ho m<:: faria e n un dia, degut al producte 

Efecte durader 

Sol immunillat 
Ho és verin6s · 

Treball net 
Ho és tàuslit 

Representa un per a les mans. 
ni corrosiu per estalvi efectiu 

als u tens ilis o de diners i de 

vestits temps, obtenint 
un treball ben 

Tenim nombro- fet 

sos Certificats 
d'empleu 

OCCYSOL 
Destructor radical de l a vegctad ó inútil 

FABRICAT PER: Vompañia Anónima de Productos Qnimicos-Barcelona 
Agent general de venda per a Espanya i ses possessions: 

MANUEL CAZE 
Rambla de Catalunya, núm. 66 :-: BA R CEL ON A 

Venda al detàll: Srs. FiUs de J. Vidal i Rlbas, S. en Il. 
Carrer de Moncada, 21 :: BA R CELONA 

PREUS 

Paquets ca 1 tró 1 quilo, net: Pies . 5" oo Barrils llauna 5 quilos net: Ptcs. 23'75 ,, to • 46'oo 

Partides majors en harrils de 5o a 1 oo quibs • S 'envien fullets a qui ho so l "li ci ti 

. ! ,_ < • ~ • ' ••• • .. ~ 

.-\. . L òpez Llausàs, impresor¡ D iputació, 95 • Ba;celoll.d. 

' 

t 

• 


